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Myśliwski
fejk
To nie odkrycie, że dementowanie nieprawdy jest co najwyżej
średnioskuteczne. Rzucona plotka
żyje własnym życiem i przynosi
pożądany skutek – oczywiście dla
tych, którzy je wymyślają. Ludzie
pamiętają przede wszystkim
pierwszy komunikat i to on buduje
ich wiedzę, a w konsekwencji nastawienie np. do drapieżników.
Ci, którzy chcą powrotu polowań
na wilki to wiedzą i co jakiś czas
wpuszczają do sieci informacje
o tym, że wilki zagrażają życiu
ludzi, są w miejscach, w których
nikt się ich nie spodziewał. I że
niebawem stanie się najgorsze.
Więc jedyne co trzeba zrobić to
dać myśliwym możliwość odstrzału wilka, co swoją drogą ma
wilkom wyjść na dobre.
Mało budujące jest marne zainteresowanie ludzi, którym bliskie są
idee ochrony przyrody, tematem
rozprawy sądowej myśliwych
oskarżonych o skłusowanie
i oskórowanie wadery w Bieszczadach. Tu nawet przy konkretnych
postach na facebooku jest o wiele
mniej wpisów czy polubień niż
przy innych postach. A sprawa jest
wyjątkowa. Ukaranie ludzi, którzy
zabili wilka początkiem 2016 roku
pokazałoby, że nie ma zgody na
takie czyny.
Potrzebne jest mądre zaangażowanie ludzi, którzy są po drugiej stronie klawiatury, bez tego wsparcia
myśliwskie fejki będą wygrywać,
a ważne sprawy, realnie dziejące
się w przestrzeni publicznej, będą
ginąć w otmętach sieci, przegrywając z zabawnymi kotkami czy
kolorowymi sałatkami.
Wszystkiego dzikiego!
Grzegorz Bożek
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Masakra piłą mechaniczną, czyli
Polska w trocinach
krzysztof a. worobiec
„Rzadko kiedy działania posłów wprowadzających zmiany
prawa są tak szybko widoczne w Polsce, jak po zmianie
przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania
drzew” – pisze autor i prezentuje skutki zmienionego prawa
w okresie ostatnich trzech miesięcy.

8
12

Psychoanaliza lasu. Wokół książki Petera Wohllebena
„Sekretne życie drzew”
hanna schudy
Od obrońców przyrody zależy
przyszłość ludzkości
rozmowa z agnieszką holland
„Przygotowywania do filmu zaczęliśmy 4 lata temu. Nikt
wtedy nie wiedział, że to PiS – nacjonalistyczno-kościelna
paternalistyczna partia, dla której prawa kobiet i ekologia są
największym wrogiem – będzie rządziło, a Szyszko, którego
stosunek do przyrody jest totalnie destrukcyjny i grabieżczy,
będzie ministrem” – mówi dobitnie reżyserka.
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Krwawa rozprawa z Panem, Wójtem i Plebanem w „Pokocie”
Agnieszki Holland
marzena kocurek
Dzięcioł białoszyi – parasol ochronny cennych zadrzewień?
tomasz figarski, łukasz kajtoch
Zbieracze, migranci, działkowcy.
Co mówią o nas rośliny?
rozmowa z moniką kujawską
O wydanym w zeszłym roku słowniku Adama Fischera
„Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych” przez
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze mówi redaktorka tomu.
Słownik zawiera „najkompletniejszy zbiór materiałów do
napisania kompendium poświęconego botanice ludowej”.
To jego pierwsze wydanie.
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Pszczele problemy
rozmowa z bartoszem piechowiczem
Pszczoły – ginący fenomen przyrody
piotr nowotnik
Tragedie wojen, partyzanci i bandyci w Puszczy Białowieskiej
janusz korbel
Wieści ze świata

Po nas choćby… pokot
ryszard kulik
Superchwasty
prof. piotr skubała
Najlepiej chroniona przyroda na Świecie?
prof. jan marcin węsławski

